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POST LA KONGRESO.

ĉi tiu numero de la revuo estas dediĉita, ĉefe, al 
la 3-a Astura Esperanto Kongreso kiu, organizita de 
nia E-Asocio, okazis en Gijŭn dum la tagoj 12-a al la 
li-a de oktobro.
Raportoj, artikoloj, prelego-recenzoj, prikonsideroj... 
amplekse priskribas tritagan kongreson pri kies 
disvolviĝo kaj rezulto tre kontentas la organizintoj. 
Samopinias la vizitintaj gekongresistoj pri la sukceso 
de nia aranĝo. Ni ricevis multenombrajn gratulojn el 
la ĉeestantaro. Kiel resumo kaj epilogo de ĉies 
komplimentoj, ni citas nur la vortojn de la Prezidanto 
de HEF, Antonio Alonso Nŭŭez, kiu ĉeestis ĉi tiun 
kongreson, kaj kiu, je ties fermo, deklaris: Kiam 
regiona E-Kongreso Kiel Si-liu, fakte rezultas preskaŭ 
landa kongreso, kiel okazis ĉi-tie, la sukceso certe 
estas granda.
Sed ni deziras mezuri la rezulton de ĉi tiu 
renkontiĝo ankaŭ laŭ aliaj kriterioj. T.e. ne nur laŭ 
la brileco de la programeroj, sed ankaŭ -kaj ĉefe- 
laŭ la progreso kiun la Esperanto-disvastigo atingos. 
Ni esperas kaj deziras rikolti tiun frukton de la 
kongresa laboro. Nia tuta strebado penos apliki la 
kongresajn disponojn celante la plifortigon de la 
E-Movado en nia regiono kaj la publikan diskonigon de 
la lnternacia Lingvo.
Do, al la asturaj geesperantistoj, kaj Ĉefe al la 
membraro de nia E-Asocio ni diras: Ek, al la laboro!

LA REDAKCIO.



fa ASTURA KONGRESO DE ESPERANTO
ASTURA ESPERANTO-ASOCIO okazigis la regionan E-Kongreson dum la tagoj 12-a al 14-a de Oktobro en 
sla sidejo de la Katedro "Jovellanos" pri Universitata Disvastigo, en Gljdn.
Kiel sciate, Ĝi tiu estis la tria el la Ĝi-regionaj kongresoj de Esperanto, post la okazintaj, 
la pasintaj jaroj, en la urboj Navia kaj Avllĉs.
Pasintjare, dum la okazado de la kongreso en Avllĉs, la Prezidanto de la gljona grupo anoncis ke 
la 3-a Astura E-Kongreso okazos ĉi-jare en Gij6n. Tuj depost tiu dato, nia E-grupo komencis la 
organizajn laborojn de la kongreso. Oni konstituis Organizan Kongresan Komitaton, oni faris 
programo-skizon kaj oni asignis al la membroj de la L.K.K. la taskojn plenumendajn por tiu celo. 
Tiam oni disponis ke la kongreso okazu en la monato aprilo. Tamen diversaj malfacilaĵoj mal- 
ebligls la realigon de tiu plano. La aferoj ne disvolvigis glate ene de nla grupo dum la pasin- 
ta jarperiodo, kaj la ĉefa problemo estis la malfruigo en la atingo de oficiala Helpo por nla 
aranĝo. Tamen nia grupo persistis en sia intenco okazigi Ci-jare la kongreson, kaj fine solv- 
iĝis ĉiuj malfacilaĵoj. Tamen la kongreso devis esti prokrastigita ĝis la fino de la somero, 
ĉar dum ĉi tiu sezono okazas la Hispana E-Kongreso, la Universala, kaj kelkaj allaj gravaj E-

renkontiĝoj. Pro tio Ĝi ni sciis ke ni riskis ke nia kongreso ne havu multajn partoprenantojn. 
La kongresa ĉeestantaro, kvankam ne granda, estis sufiĉnombra por region-nlvela Kongreso. 
Partoprenis en nla arango, krom la regionaj E-movadanoj, ankaŭ relative granda nombro da ge- 
esperantistoj el aliaj hispanaj zonoj: Valladolido, Kantabrio, Madrido, Eŭzkadio, Galicio... 
Kelkdeko da gekongresistoj ĉeestis la sesiojn de la gijona esperantista renkontiĝo.
Kiel okazas en ĉiu kogreso de Esperanto, estis laborsesioj kaj ankaŭ ne mankis folklora 
spektaklo (Asturiaj dancoj fare de la folklora grupo "Los Collacios" el nia urbo, ekskurseto 
tra la ĉirkaŭaĵoj de Gijon (vizito al la Labora Universitato, kapelo de "La Providenco", 
apudmara monteto "Clmadeviiia", kaj, "esplĉa"-vespermango laŭ la tipe asturia kutimo.
Estis ankaŭ meso en Esperanto la dimanĉo, 14-a de oktobro en iu preĝejo de nia urbo, situata, 
precize, en la strato "Esperanto". La meso estis gvidita de pastro Alejandro Rodriguez, sperta 
esperantisto de nia urbo.
Partoprenis en Ĝi tiu kongreseto la H.E.F.-Prezidanto, D-ro. Antonio Alonso Nŭnez. Per sia 
prelego titolita "Cu nova homa rajto?: la rajto je komuniko", li pritraktis la 
lingvo-problemon en la nuna mondo kaj la ne-kapablon ĝin solvi fare de la mondaj instancoj 
kiuj ne agnoskas Esperanton. Li speciale atentigis pri la fakto ke la komunikado kiun oni 
planas en tiuj altaj instancoj, fakte, estas komunikado de supre al malsupre, en kiu mankas la 



vera Interhoma interkomunikado Je eiuj niveloj, kiu nur povas okazi pere de rekta 
intertraktado pere de komuna lingvo. Tiu ĉi konferenco, en Esperanto, pri kiu oni detale 
recenzas en ĉi tiu numero de la revuo, vekis riĉan debaton en kiu oni pridiskutis la 
strategiojn per kluj nla Movado alprenu la solvon de la llngvo-fiaoso kaj de la manko de 
interkomunikado en la malfavoraj cirkonstancoj de la nuna monda aocio.
Alla konferenco, ĉl-foje en la hispana lingvo, estis tiu de D-rlno, Rafaela Urueŭa. SI 
prelegis, fakte, pri la sama temo, sed elrigardita de Jurisprudenca vidpunkto. La prelego, 
titolita "Esperanto kaj la Nova Internacia Ordo pri Komunikado", analizis kiamaniere la 
diversajlego-slstemoj alfrontas tiun defion de nla epoko, en kiu la alte evoluinta teknologio 
ebligis lan interkomunikadon, Je tutmonda nivelo, por kiu, tamen, oni ne konvene prikonsideris 
la lingvan instrumenton. Tiu ĉi prelego, kies komenco malfruigis pro neatendita plilongigo 
de la menciita "esplĉa-vespermango”, altiris la atenton de eksterkongresa publiko inter kluj 
estis lu fakulo aŭ Jur-studento. Ankaŭ la presaro okupigis pri gl kaj Intervjuis la 
prelengantinon, samkiel faris, cetere, al la aliaj konferencetoj.
Estis krome alla konferenco, kiu pli guste povas esti konsiderita artaĵo. Sinjoro Miguel 
Fernandez Martin, tradukinto de la verkaro de Federiko Garcia Lorca kaj respondeculo de la 
kongresprogrameron "Lirikaj festoj de HEF", kies premiero okazos en la venonta HEF-kongreso en 
Kanariaj Insuloj, amuzigis la gekongresanojn per sla prelego, fakte belletraĵo, titolita "Sur 
la spuroj de Federico Garcia Lorca”. Tiuj, kluj havis okazon ĉeesti tiun saman akton en la 
50-a Hispana Kongreso de Esperanto en Sant-Cugat del Vallŭs, bone konas la kvaliton de tiu 
programero, en kiu,krom la brila pritraktado de la vivo kaj la verkaro de la andaluzia poeto, la 
preleganto deklamis kaj kantis iujn specimenojn de tiu verkaro fajne esperantigitaj de li mem.
La kongresaj laborsesioj okupigis, Ĉefe, pri la funkciado kaj problemaro de la 
Esperanto-grupojde nla geografia zono (Kantabra marbordo), kaj speciale, de la Asturia reglono. 
Agadoj de la Movado, organizado de E-kursoj, eldonado de la revuetoj de luj grupoj k.a., estis 
temoj longe debatitaj en tiuj kunsidoj. Tre utilis en tiu studo la partopreno de gesamideanojel 
allaj regionoj; lli informis pri la propra sperto entlu tereno de tfunkciado de la E-grupoj 
kaj organizado de ties laboro. La H.E.F.-Prezldanto detale pritemis la disvolvigon de llaj 
planoj por ia okazado de preuniversitataj kursoj en Esperanto. Pro la intereso de la 
pritraktitaj temoj, en ĉi tiu numero de la revuo oni amplekse raportas pri la enhavo de la 
kongresa kunsido titolita "Informado pri la agado de niaj Esperanto-grupoj en la reglono kaj 
proponoj por estonta agado".
Espereble, el tlukunsida debato, kaj de tiu alia nomata "Asembleo-renkontiĝo de la Esperanto- 
grupoj de la Kantabra Marbordo", la ĉl-reglonaj movadanoj eltiru utilan Instruon por nla laboro 
favore al la Internacia Lingvo. Antaŭ ni trovigas nun la farenda tasko disvastigi Esperanton al 
tiuj zonoj de la reglono kle ankoraŭ ne ekzistas organizitaj geesperantistoj.
Estas neniu sekreto ke por atingi tiun celon estas necese ke la pubilka opinio, la socio, sciu 
pri nia Movado kaj niaj klopodoj. Tiusence estas menciinda tio ke la 3-a Astura Kongreso de 
Esperanto tre estis objekto de informado fare de la amaskomunikiloj. Presaro, Radio kaj Televido 
je regiona nivelo, sufiĉe anoncis la okazadon de la kongreso kaj Informis pri ties disvolvigo. 
Estas en ĉiu tiu revuo aparta artikolo kiu okupiĝas pri tiu aspekto de nia kongreso kaj 
analizas tion klo en gl konstituis novajon en klo koncernas al la rilatoj kun la presaro.
Por meti finon al tiu raportaĵo pri la kongreso, restas nur fari la prezentadon de la:

Konkludoj de la Kongreso
1- e. Danki al la Institucioj kaj al la Socio ĝenerale, ĉefe al la urba konsilantaro de 
Gijon, Katedro "Jovellanos" pri Universitata Disvastigo, Asturia sparkaso, Agrokampara 
Sparkaso kaj Regiona Departamento pri Turismo, pro ties apogo por la celebrado de la Kongreso.
2- e. Danki al ĉiuj publikaj informiloj de la reglono pro ties atento kaj Informado pri la 
Kongreso kaj pri la problemoj de la lnternacia komunikado. Kadre de tiu procezo, ASTURA 
ESPERANTO ASOCIO esperas ke la sukceso de Ĉi tiu kongreso havu kiel fruktoj la realigon de 
Esperanto-kursoj pere de Radio kaj Televido samkiel estis dissenditaj per tiuj medioj allaj 
kursoj pri fremdaj kaj regionaj Ilngvoj.
3- e. Informi al la Institucioj kaj la Socio ĝenerale, ke la esperantista movado staras 
serve de la socio kaj ke sur tiu vojo oni entreprenas diversajn projektojn de kultura Intereso, 
kiel la organizado, en nla lando, de internaciaj preuniversitataj kursoj en Esperanto, 
okazontaj la jaro 1993. Por la sukceso de ĉi tiu plano, estas necesa instituciaapogo kaj 
monhelpo, kiel okazis enslmllajprojektoj. ASTURA ESPERANTO ASOCIO esperas ke ankaŭ en 
Asturio oni atingos helpon kaj kunlaboron por tiom ambicia projekto.



ĈU NOVA HOMA RAJTO?

IA RAJTO JE MINKADO

La prelego de nia samideano Antonio Alonso Nŭnez temis pri analizo de la 508-paĝa 
verko "Unu sola mondo, multoblaj voĉoj", publikigita plurlingve (tamen, ne en 
Esperanto) de UNESCO en la Jaro 1980, Allaj partoj en la titolo de tiu verko estas 
"Komunikado kaj informado en nia tempo", "Ale al pli justa kaj efika nova monda ordo 
pri informado kaj komunikado", "Informo de la Internacia Komisiono (de UNESCO) pri 
problemoj de komunikado".
La komisiono konsistis el 16 personoj el tiom da landoj, ĉar la interesoj de tiuj 
homoj estis plej diversaj, la tutan verkon regas nekontentiga arango, per kiu oni 
volus kontentigi ĉiujn preferojn, tiel ke la plejparto el la frazoj Jen estas 
nebulaj, jen anhavas tutan aŭ partan kontraŭdiron, k.s.
La precipa enhavo de la verko rilatas al informado fare de registaroj, ĵurnaloj, 
radio- kaj televid-kompanioj al la publiko. Prave oni argumentas, ke nova ordo estas 
bezonata sur tiu tereno, Ĉar nuntempe nur la grandaj kaj riĉaj potencoj estas tiuj, 
kluj sukcesas trudi siajn informojn, opiniojn, Ideologiojn, al la ceteraj Statoj, 
tiel ke netolerebla malekvilibro regas ĉie.
Por solvo de tiu problemo oni pledas por starigo de internaciaj, interŝtataj 
konvencioj, kiuj enkonduku pli da justeco kaj ekvilibro en la mondo de informado al 
la publiko. Oni detale prezentas, ke aldone al tlaj konvencioj, Ja estas bezonata bona 
volo kaj komprenemo fare de la grandaj inform-kompanioj (?), kaj multe pli granda 
kvanto da teknikaj rimedoj (elsendostacioj, radioj kaj televidoj en la hejmoj, 
tradukado pere de komputiloj, multe pli da teknikistoj kaj da informantoj al la 
publiko, kaj ja pli multe pli da mono, ktp).
La komisiono tute ne esploris, des malpli proponus ion, pri la rekta, senpera 
interkomunikado inter ĉiuj homoj malgraŭ la diverseco de gepatraj lingvoj; la 
komisiono eksplicite diras, ke pri tiu problemo ĝi ne okupiĝis. Jen la sola frazo 
en la tuta libro kun rilato al ni, uzantoj de la internacia lingvo Esperanto: 
"Plurlingvismo estas probable la sola solvo realigebla en la plejparto el la landoj, 
kaj des pli altira, ĉar la disvastigo de universala lingvo, simpla, komprenebla kaj 
alirebla de ĉiuj, povus plifortigi la nacian koherecon kaj forigi en mallonga tempo 
la lingvajn barojn, kiuj apartigas la popolojn. Analoge, plibonigo de fremlingva 
instruado kaj kresko de studeblecoj. Ĉefe pere de radio kaj sonregistroj, malfermas 
grandajn perspektivojn".
Plurloke tra la libro oni asertas, ke en nia tempo burĝonas tio, klon oni povas nomi 
nova homa rajto, ja "la rajto je komunikado".
Kompreneble ke ni, esperantistoj, ĝoje salutas tiun novan rajton. Tamen, ni 
postulas, ke la vortigo de tiu nova rajto en la juraj tekstoj, kaj ĉefe la politika 
kaj socia malvolvo de ĝi okazu laŭ la ĝusta vojo, kaj ne laŭ maljusta kaj misefika 
maniero, Jene: La baza problemo estas interkomunikado rekta, libera, senpera, 
persona, inter homoj kun malsamaj gepatraj lingvoj. Transformo de tiu problemo pri 
interkomunikado al nura komunika ordo, kiu siavice estus eŭfemismo pri la nura 
informado fare de registaroj, transnaciaj kompanioj al la publiko, kaj ke tiu 
"publiko" disciplineme pretu ĉion pasive aŭskulti kaj akcepti... nu, tlo estus 
netolerebla trompo al la tuta homaro. Kontraŭ tia eventuala trompa aliiĝo de la nova 
rajto ni protestas; kun tlo ni povus havi neniom komunan; ni povus akcepti nur la 
veran rajton, la rajton Je interkomunikado; t.e. la vivorajton oficialan de 
simpla kaj neŭtrala interlingvo, la oficialan vivorajton de Esperanto.



La D-rino. Rafaela Uruena, Profesorino pri Publika Internacia Juro, komencis sian 
prelegon atentigante pri la fakto ke, nuntempe, kiam oni tiom parolas pri nova 
lnternacia ekonomia ordo por reguligi la ekonomiajn rilatojn inter la evoluintaj 
landoj kaj tiuj landoj ankoraŭ trovigantaj en la disvolviĝanta etapo, tamen preskaŭ 
tute oni ne temas pri la neceso je "nova monda ordo pri la Informado kaj komunikado". 
SI aldonis:

Nuntempe la teknikistoj pri komunikado distingigas inter la vertikala kaj la 
horizontala komunikado. La unua estas specifa de iu momento de la industria socio 
bazita sur lu sistemo rigide kaj hierarkie gradigita, centraligita fare de la 
regantaroj kaj la multnaciaj kompanioj kiuj trudas la informon per la presaro, radio, 
kino aŭ televido, destinitaj al anonima kaj pasiva ricevantaro de la mesaĝoj. La 
horizontala komunikado ekaperas kun la informadiko kaj konstituas gravan 
turno-punkton en la komunikado. Ekaperas la video kontraste al la kino, pli- 
amplekslĝas la pertelefonaj uzo-eblecoj, ekaperas la tele-teksto kaj estas Ĝi tiu 
komunikado kiu fine super-restos. La dialogo kaj tiu multego da eblecoj konstituos la 
kernon de la horizontala komunikado, malaperante la informo-mono poloj. Harms deklaras 
ke "la homaro rajtas aliri al la komunikado-fontoj necesaj por plenumi la bezonojn je 
la homa komunikado", ĉar la horizontala komunikado plifaciligos la dialogon en la 
socio, kion ne faras la vertikala, kvankam ambaŭ sistemoj kunekzistos.
Cocca asertas ke la rajto je komunikado estas "iu socia neceso de individua rajto".

fli ekstartas de Ĉi tiu ideo por montri kiel oni alfrontas tiun rajton kaj solvas 
ties aplikon. Kaj kvankam la ideo estas moderna, Si traserĉas ties antaŭaĵojn en 
pasintaj epokoj, substrekante la kazon de la hispano Francisco de Vitoria, el la 16-a 
jarcento, kiu proklamis, unuafoje en la mondo, ekde ties universitata katedro en 
Salamanca, la rajton Je komunikado kiel natura rajto de ĉiu popolo, rajto kiu ne 
povas esti limigita ĉar la homo estas sociano laŭ sla naturo. Tiu ĉi homa socieco 
postulas la liberecon je translokiĝo. La amikeco inter la popoloj, laŭdire de F. 
Vitoria, nedudeble estas natura rajto, kaj perforti tiun rajton estas poziciigi 
kontraŭ la homaro.
Post atentigi pri la novaj komuniko-eblecoj alportitaj de la teknologia disvolviĝo: 
presado, kino, telekomunikado, televido, artefaritaj satelitoj por komunikado, 
video-telefono... la prelegantino analizas kiamaniere la dlversaj internaciaj 
institucioj -kiel la UNESCO, la UNO...- entreprenas la formuladon kaj aplikadon de 
tiu homa rajto, kadre de la reala situacio de nla monda socio, kiel la 
komunikad-rlmedoj de la ekonomie fortaj potencoj kapablas monopoligi ĉiun 
komunik-teknikojn siafavore kaj domaĝe al la granda nombro da mondaj popoloj, Ĉefe 
de tiuj landoj kluj sendependigis ĉl-jarcente.
La koncepto NOMIC (Nova Ordo Monda por Informado kaj Komunikado), aperinta unuafoje en 
la 5-a Konferenco de Ne-envicigitaj Landoj okazinta en Sri Lanka en 1976, havis ian 
disvolviĝon kaj konkretigon kiu devis superi diferencon de vidpunktoj kaj 
kontraŭdiroj inter la diversaj soclo-tlpoj. La Okcidentaj landoj, la Socialistaj 
landoj, kaj la landoj de la Tria Mondo. Tiuj kontraŭdiroj eble pli gravas en kio 
koncernas al la interkomunikado ol al la Informado, ĉefe pro la granda diferenco 
Inter la alte disvolvigitaj landoj kaj la Tria Mondo. La teknologia dependeco kaj la



ungva kaj kultura koloniismo estas luj el la plej gravaj sekvoj de tiu situacio.
En la teksto de la prelego oni atentigas pri la kontrasto inter la interesoj de la 
disvastigo de la scienco kaj la teknologio kaj la interesoj de la disvastigo (aŭ 
protektado) de la kulturo.

...dum la informado kaj komunikado generas ia homogenigon de la internacia socio 
per televidaj bildoj, komputeroj k.a., la kulturo konstituas, pli guste, la 
serĉadon kaj konservadon de lu Identeco, ĉar la aŭtenteco de la naciaj kaj 
regionaj identecoj devas esti konservitaj en ties diverseco.
luj rezolucioj indikas Jam ke la diversaj kulturoj estas elementoj el la "Komuna 
Heredaĵo de la Homaro".
Tial ili devas estis defenditaj. Tamen en multaj lokoj tiu protektado okazas per 
limigo de la libera translokigo kaj plifortigante la naciajn politikojn pri 
komunikado.

Sekve Si montris kiel la lingva diskriminacio fakte persistas en multaj lokoj kaj 
multaj okazoj spit' al la deklaracioj de la Internaciaj institucioj.
Specialan atenton oni dediĉas en ĉi tiu prelego al la situacio kiu estigos en 
Eŭropo okaze de la merkato kiu ekestos post 1992. La defioj por la Eŭropa Komunumo en 
la tereno de la informado kaj la komunikado estas: superi la teknologian 
malavantaĝon de Eŭropo rilate al Usono kaj Japanio, koherigi la landojn kaj la 
regionojn de la Komunumo pere de la informado, difini la situacion de la individuo en 
klo koncernas al la rajtoj kaj devoj rilate al la informado, alfronti la problemon 
de la lingvo-dlverseco, enkonduki la teknikajn novaĵojn por la komunikado -kiel la 
rekta televido tra satelito-, realigi la internacian merkaton sen landlimoj interne 
de la E.Komunumo.
Rilate al la problemo de la lingvaj baroj, estas rimarkinde ke oni serĉas lan 
plurlingvan aŭ multlingvan solvon pere de projektoj kiel la programo EUROTRA por 
samtempa tradukado, programo kiun la prelegantino iom detale pritraktis.
En la lasta parto de la prelego oni prikonsideras la rolon de Esperanto en la Nova 
Monda Ordo pri Informado kaj Komunikado. La enradikigo de Esperanto en la 
Internaciaj rilatoj, speciale Je Eŭropa nivelo, kvankam ne sufiĉa, ne estas tute 
nula. Eble multaj el la ĉeestantoj en la konferenco estis surprizitaj same ol ml 
eksciante pri multaj planoj kaj projektoj por uzado de Esperanto en sciencaj kaj 
komercaj interrilatoj ene kaj for de la Eŭropa Komunumo. Tamen, estante evidenta ke 
nla afero ne progresas laŭSate, la prelegantino sin demandas: klo mankas al gl 
(al Esperanto) aŭ kiel ĝi ne plene eniras en la nova monda ordo pri informado kaj 
komunikado? ĉu eble pro tio ke Esperanto disvastigis ĉefe en la tereno de la 
literaturo kaj de la Interpersona komunikado?
Kaj kiel memrespondo Si asertas:
Nuntempe Esperanto intencas ligi slan tradician literaturan uzadon kun la plej 
modernaj metodoj por informado, sed tiu irado estas malrapida ĉar ni ne posedas la 
necesan teknologion, kaj ankaŭ ne, -ni ne forgesu tion- la persistan apogon de iu 
konkreta Stato, kaj krome gl estas lu lingvo tre ĵusa, tre Juna kompare a la naciaj 
Ilngvoj.
Tiel ,traanalizante ĉiujn faktorojn, ĉu malfavoraj, Ĉu favoraj al nia lingva 
projekto, laŭlonge de la tuta prelego-teksto enestas lu optimisma espero pri tlo ke 
lam la homoj spertos la neceson efektivigi tiun projekton.
Tiun optimisman esperon Si esprimas per jenaj vortoj de la Ĝenerala Direktoro de la 
UNESCO, la hispana S-ro. Mayor Zaragoza:

NI trovigas en Ia sojlo de lu nova lnternacia ordo. Ne temas nur pri nova ekonomia 
ordo. Temas pri nova ordo kultura, scienca, ekonomia, socia, temas definitive, pri 
nova ordo en kiu la dependeco estos anstataŭita de la sendependeco, aŭ pli guste, de 
la interdependeco, en kiu la solidareco inter la homoj kaj inter la popoloj anstataŭu 
la dominadon de iuj (malmultaj) super la ceteraj (multaj).

Vortoj kiujn, kune kun la prelegon, SI epllogls asertante ke: la nova ordo devas 
konstitui alternativon de espero por la tuta homaro.

Recenzis: Faustino Casiano Vallina.
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La andaluza tradukisto 
fermis la 3-an Asturan 
Kongreson de tiu lingvo.

Miguel Fernandez Martin: 
la "aŭdaco" traduki Lorca-n 
al la Esperanta lingvo,

Traduki Ja verkaron de Federico Garcia Lorca al lu ajn lingvo konstituas veran 
aŭdacon, asertas Miguel Fernandez Martin, tradukisto de la granada verkisto al 
Esperanto. La andaluza Fernandez Martin partoprenis en Gijon en la 3-a Astura 
Kongreso de Esperanto, kaj al li estis asignita la rolo fermi ĝin.
Post du jaroj je intensa laboro, la esperantigitaj titoloj de la famkonataj verkoj 
"Sanga Nupto" kaj "La domo de Bernarda Alba" aldonigis al la centoj da lingvoj per 
kiuj la verkaro de Lorca trairas la tutan mondon. Esperanto estas tre taŭga lingvo 
por la tradukado de Federico, deklaras Fernandez Martin, Ĉar ĝia gramatika 
strukturo ebligas respekti Ja sonorecon kaj Ja sensaciojn kiuj enestas en la verkaro 
de Lorca.
La Andaluziaj radikoj de Miguel Fernandez Martin kontribuis al la alproksimigo de 
ĉi tiu Esperanto-tradukisto al la verkaro de la hispana poeto. La poemoj kaj Ja 
verkoj de Lorca posedas esprimojn kiujn oni tre malfacile povas transigi al alla 
lingvo, lamaniere tiuj ecoj alvenis al mi, tial ke mi naskigis kaj vivis en Ja 
regiono kiu generis Ja literaturan spiriton de Lorca.

Lorca kaj la Orient-Eŭropaj landoj
La drameca historio de la granada poeto transiris Ĉiujn landlimojn kaj ĝuas grandan 
admiron en la landoj de Orienta Eŭropo. En majo de la pasinta Jaro oni invitis min 
partopreni en la E s peranto-k ong reso de Bulgario, kle ml prezentis mian libron. En 
tiuj landoj Ja Esperanta lingvo ricevas oficialan apogon kaj, krome, ties logantoj 
bone konas la poemojn kaj Ja rakontojn de Lorca.
Fernandez Martin kombinas sian pasion pri la klasika hispana literaturo kun sia 
"rutina" laborado kiel teknikisto de la Telefon-kompanio en Madrido kaj opinias ke 
se ekzistis tradukoj de Lorca en Ja lingvoj ĉina, rusa kaj slava, kial ne ekzistu 
en Esperanto kiu estas internacia lingvo?. La andaluza tradukisto partoprenis en 
julio de la nuna jaro en la 75-a Internacia Kongreso de Esperanto okazinta en Kubo, 
kie li havis okazon deklami kelkajn poemojn el la "Cigana Romancaro" antaŭ Fidel 
Castro, kiu Iom konas Esperanton, asertis li.
En la fermo-sesio de la 3-a Astura Kongreso de Esperanto oni anoncis la organizadon 
de la unua kurso preuniversitata internacia, kie temaroj kiel Internacia Juro aŭ 
Genetiko estos pritraktataj en Esperanto. Tiuj kursoj okazos en Santiago de 
Compostela kaj partoprenos en ili 200 gestudentoj.

Tiu ĉi teksto estas traduko de la artikolo de Laura Fonseca 
publikigita en "La Nueva Esparta", la 15-a de oktobro.



La 3-a Astura Esperanto Kongreso kaj la presaro

Kiam la Astura E. Asocio, la E-rondo al kiu mi apartenas, prenis la decidon organizi 
regionan Kongreson de Esperanto ei-Jare, mi restis tre skeptika pri la donrezulto de 
tiu arango. Do, mi, discipline sed ne entuziasme alprenis mian taskon en la 
organizaj laboroj de la kongreso. Ne estis tio ke mi dubis pri la sukcesa rezulto de 
la kongreso mem en klo rilatas al la multenombro de la partoprenantoj, brileco de la 
programeroj k.s. Fakte multaj E-kongresoj kaj renkontigoj rezultas sukcesaj en kio 
koncernas al tiu ekstera aspekto de la kunvenoj. Sed mi skeptikismo rilatis al la 
profito kiun la lnternacia Lingvo povus eltiri el tia arango.
Tiurilate mia opinio pri la E-kongresoj generale ne estas tre bona. Mi partoprenis 
kelkajn el tiuj renkontigoj, kaj plejparto el ili vere estis belaj kaj brilaj; kaj 
la amikeca etoso kiu regas ilin, ĉiam efikis bonege sur mia animo. Tamen mi ĉiam 
elrevigis pro la nula influo de niaj kongresaj laboroj sur la socio. Ni, (kelkcento 
aŭ kelkdeko da geesperantistoj) kunvenadas dum kvar, kvinaŭ ses tagoj, partoprenas en 
prelegoj, ekskursoj, bankedoj kaj meso en Esperanto, vizitadas la belaĵojn de la 
kongresurboj kaj salutas la respektivajn urbestrojn en la Cefa salono de la 
urbodomoj, intersalutigas la perantoj de la diversaj grupoj kaj E-rondoj en 
specialaj sesioj arangitaj por tiu celo; foje okazas interkonaj vesperoj, komunaj 
tagmanĝoj, k.t.p. Ĉio ĉi konstituas kvazaŭ ritualaĵoj, liturgiaj elementoj de nia 
E-kongresoj, kaj multaj el ili eĉ de ĉiu ajn kongreso ĉu esperantista aŭ ne.
La esplorema homo devas sin demandi: klo estas malantaŭ ĉio-ĉl? Kiu estas la 
interna esenco de tiuj renkontigoj? Multaj religiaj liturgioj farigis senviva afero 
kiam perdigis la interna ideo kiu estigis kaj iam animis ilin. ĉu ne la kongresoj 
de nia E-Movado riskas farigi simile senvivaj formalaĵoj? Estas neniu sekreto ke 
multaj el niaj gekongresistoj celas nur kelktagan ripozadon, somerumadon, 
turismadon... Por ili la E-kongresoj estas nur preteksto kaj okazo de feriado.
Alia granda parto el niaj gesamideanoj serĉas en la kongresoj la specialan amikecan 
etoson ekzistantan en tiu medio. En la nuntempa socio ne facile troveblas la mildeco 
kaj afableco de niaj renkontigoj. Nur en la malgrandaj sektoj povas ekzisti la 
amikeco kaj kamaradeco inter ties membroj, lamaniere nia E-Movado estas malgranda 
sekto ene de la tutmonda socio, tial la geesperantistoj interrilatas fratece. Krome 
estas en nia Movado aliaj ecoj kiuj distingigas ĝin: idealismo, iomgrada klereco, 
sindonemo, modereco, progresismo, ĉio-ĉi konstituas iun specialan etoson kiu 
alportas koran kaj intelektan guon al multaj homoj, kaj mi konfesas ke mi trovigas 
inter ili.
Estas alia esperantista kongresist-tipo, bedaŭrinde tre malgranda, konstituita el tre 
aktivaj movadanoj, kiuj venas al la kongresoj portante dikan tekon plenan da paperoj 
kun planoj por la plibonigo kaj demarŝado de la aferoj de la E-Movado, lli facile 
distingigas inter la kongresanaro ĉar estas la solaj kiu konstante, flue kaj 
perfekte, parolas Esperanton. Sed estas aliaj faktoj kiuj igas ilin "raruloj* inter 
la gekongresistoj: ili kunsidas unuj kun la aliaj en malgrandaj grupoj dum multaj 
horoj -generale dum la ceteraj kogresanoj bankedas aŭ ekskursas- kaj pridiskutas 
planojn por la presigado de iu aŭ alia esperantlingva libro aŭ revuo, organizado de 
kursoj pri aŭ per Esperanto, aŭ iuj ajn aferoj rilate al la E-Movado kaj ties 
problemaro. Kiam la kongreso finigas, ĉi-tiuj aktivuloj revenas al lliaj loĝlokoj 
portante eĉ pii da paperoj ol je ilia alveno, kaj interakordinte multajn farendajn 
laborojn por la sekvaj monatoj, lli estas la veraj profitantoj kaj profitigantoj de 
la kongreso; ili estas la manoj kaj la piedoj de la E-Movado. Malfeliĉe, tre ofte 
ilia laboro restas ne-konata de la esperantist-amaso kaj Ĉefe de la ekster-movada 
socio, de la presaro kaj ceteraj amasinformiloj.
ĉi-tiu bildo estas la skemo aŭ kliŝo kiun mi havis pri la landaj kaj regionaj 
E-kongresoj (eble ia Universalaj Kongresoj, kiujn mi ne konas, ne muite malsimilas el 
tiu modelo). Kaj nur tio mi esperis pri la Astura E-Kongreso organizita de la gijona 
E-grupo. Nun mi devas diri ke ĉi-tiu renkontigo plene alĝustigis al la priskribita 
modelo en kio koncernas al la kongresaj programeroj kaj al la partoprenantaj 
kongresist-tipoj.
Sed Jam dekomence, fakte ekde antaŭ la komenco mem de la kongreso, kaptis mian 
atenton iu nova elemento, ne-normala kompanaĵo de niaj kongresoj. Mi temas pri ia



rilatoj kun la presaro, oenerale la ĵurnaloj de la urboj kie okazas niaj 
E-kongresoj iom raportas pri nia agado. Foje ili eĉ publikigas foton de la solena 
malferma sesio de la kongreso, eefe se eeestas ĝin lu aŭtoritatulo. Sed kutime la 
Informado estas malampleksa kaj supraĵa. Nu, guste ei-tlo ŝanĝis ei-foje. Ne 
nur la urba Jurnalaro, sed eiuj aŭ preskaŭ eiuj ĵurnaloj de la regiono amplekse 
anoncis nian renkontiĝon kaj raportis ne nur pri nla programo sed ankaŭ pri 
Esperanto kaj la celo de nla Movado. Ankaŭ la regionaj radio-stacioj diskonigis la 
okazigon de nia Astura E-Kongreso, kaj plej grave, la regiona televido preparis 
relative longan raportaĵon kun informado pri Esperanto, pri la literaturo en 
Esperanto, Intervjuo al la Prezidanto de Astura E-Asocio, kaj bildoj de la komenca 
sesio de nia kongreso. Tiu raportaĵo estis televide dissendita du-foje, tagmeze kaj 
vespere, kiam la televid-spektantoj pli estis multenombraj, la 12-a de Oktobro, 
komenca tago de la kongreso. Kiam ml spektis tiun televidan dissendon ml pensis: 
kvankam la kongreso ne havu aliajn atingojn, nur Ĉi-tiu propagando konstituas 
grandan sukceson. Sed tio ne estis ĉio. La sekvaj tagoj tiel la radio kiel la 
presaro plu informis pri niaj programeroj, pri la prelegoj, kun Intervjuoj kaj 
fotografaĵoj de la geprelegantoj... kaj kromaj aludoj al la rolo kaj la utileco de la 
lnternacia Lingvo.
Ne estas nur tlo ke la Informado estis pli ampleksa ol kutime. Estas rimarkinda tlo 
ke ĉi-foje la prezentado de nia afero estis objektiva kaj serioza, kaj krome 
Esperanto estis prezentita -fare de eiuj el informiloj- kiel objektiva kaj serioza 
afero. Ci-tlo ne okazis ofte en niaj rilatoj kun la presaro. Ce antaŭtempaj 
pritemadoj pri Esperanto fare de la presaro, radio, k.s., mi restis sub la impreso ke 
tiuj amasinformiloj intence prezentis nin kiel raruloj aŭ stranguloj kluj okupigas 
pri stranga, Iom ekstravaganca afero. Estis kvazaŭ la Informintoj volus asigni al ni 
la bildon (aspekton) de iuj kompatinduloj pri kies ne-grava celo ne indas atenti. Sed 
ĉi-foje, kiel dirite, la afero estis tute alia. Ci-foje la ĵurnalistoj staris, 
poziciigis niaflanke, niafavore. La televida raportaĵo, ekzemple, estis zorge 
preparita, polurita, forigante el ĝi ĉiujn bildojn kiuj povus domaĝi nian aferon. 
La bildoj de la kongresa sesio estis filmitaj tiamanlere ke la kongresanaro Sajnis 
PII multenombra ol gl reale estis.
Mi bone perceptis tiun tenigon de la presar-profesiuloj. Proprasperte mi scias kiom 
povas domaĝi, antaŭ la publika opinio, la malfavora sinteno de la presaro. Antaŭ 
kelkaj jaroj, okaze de la pribalota kampanjo de la NATO-referendumo, ml partoprenis 
en la starigo de pacdefenda asocio kiu propagandis kontraŭ la plurestado de nia lando 
en la militista kontrakto NATO. NI volis informi pere de la ĵurnaloj pri la fondigo 
de tiu asocio kaj ties celoj. Tiufoje la presaro ne simpatiis al nla afero. La sola 
ĵurnalo kiu konsentis publikigi nian noton, tion faris malbone, ne-komplete, 
ne-kontentlge. Kiam poste ml postulis la publikigon de la koncerna klarigo kaj 
kompletigo, tre malfacile rezultis al ml atingi tiun korektlgon, sed la rezulto estis 
eĉ pli malbona, Ĉar en nia teksto estis Ŝanĝiĝita, kvazaŭ erare, iun vorton 
tiamaniere ke komplete inversigis la sencon de niaj asertoj dirante guste la malon 
de tlo klon ni pretendis. Tlo alportis al ml du Instruojn: unue, ke la rajto pri 
pres-libero, pri kiu oni emfazas en la t.n. demokratiaj politik-sistemoj, estas nur 
formalaĵo, estante reala ebleco nur por la posedantoj kaj kontrolantoj de la 
Inform-medloj. Kaj due, ke ne eblas aŭ tre malfacile oni povas fari lon en ĉi tiu 
socio se tiuj potencaj iloj de publika informado kontraŭstaras.
Nu, ĉl-foje, dank' al mi-ne-sclas-klo, la kontrolantoj de la Informad-lnstrumentoJ 
sintenis favore al nla esperantista afero, kaj tlo tuj efikis sur la publiko. Ml 
perceptis dum la lastaj tagoj ke multaj personoj kiuj eksciis pri nia kongreso pere 
de la amasinformiloj interesigas pri nla afero kaj estas nun bona koncepto pri 
la lnternacia Lingvo kie antaŭe estis nur Indiferenteco. Nla E-grupo devas profiti 
tiun etoson por organizi novajn Esperanto-kursojn.
Kaj estus interese ankaŭ esplori la kialon de la favora sinteno de la amasinformiloj 
rilate al nla E-Movado. Cu tiu teniĝo respegulas generalan kaj persistan evoluon 
de la socio rilate al nia ideo kaj similaj? aŭ, ĉu gi estas nur konjunktura 
okazaĵo sen ia ajn speciala signifo? El la gusta respondo al tiuj demandoj oni 
povas formuli konvenan agadplanon por la laboro de nla Movado.

Faustino Casiano Vallina. Oktobro - 1990



LABORO DE LA ESPERANTO-GRUPOJ DE LA REGIONO

La 12-a de oktobro, je la 16-a horo, okazis la kongresa kunsido programita por 
Informado pri la agado de niaj Esperanto-grupoj en la regiono kaj proponoj por la 
estonta agado.
Krom la membroj de la asturaj grupoj el la reglono ĉeestantaj la kongreson, 
partoprenis en ĉi tiu asembleo gesamideanoj el allaj grupoj ekster Asturio, Inter 
ili la Prezidanto de HISPANA ESPERANTO PEDERAC1Ŭ, Antonio Alonso Nŭnez, interesitaj 
pri nla agado, kaj kiuj povis kontribui al la debato alportante ilian sperton en la 
laboroj de la E-Movado.
Komence, la Prezidanto de ASTURA ESPERANTO ASOCIO, Santiago Mutas Oallego, legis 
Informon de tiu E-grupo, kies tekston ni transskribas Jene:

Lastjara agado de 'Astura Esperanto-Asocio'.
Nia aktivado ekde la 2-a Astura Kongreso de Esperanto, okazinta pasintjare en Avilĉs, 
konsistis, ĉefe, en la organizado de Ciu tiu kongreso kaj eldonado de nia grupa 
revuo HELECO kiu, cetere, pro manko de publlklginda materialo, ne plu estas dumonata. 
Rilate al la organizado de Ĉi tiu 3-a Kongreso de Esperanto de Asturio, anoncita en 
Avlies dum la okazado de la 2-a Kongreso, nla urba E-organlzajo penis arangi decan 
programon en kiu, komence, estis enkalkulita la starigo de monumento dedlĉe al D-ro. 
Zamenhof. Pro manko de oficiala subvencio ni devis rezigni tiun planon, kaj krome ni 
devis prokrastigi la daton de la kongreso, unue fiksita por la 28-a al 30-a de 
aprilo. Estis ankan manko de kunlaboro fare de nla propra membraro; fakte, ne pli ol 
kvar aŭ kvin membroj de nla grupo -eĉ ne la tuta ties estraro- partoprenis en la 
laboroj de organizado de ĈI tiu renkontigo. Ml mencias ĈI tion nur por priatentigi 
pri la malfacilaĵoj de funkciado de nla grupo kaj la dangero de ties baldaŭa 
malapero. Trovi solvon por tia situacio, eble ekzistanta en multaj aliaj grupoj de 
nia lando, estas lu el la ĉefaj celoj de ĉi tiu kongreso.
La eldonado de nla revuo eblas ĉefe dank'al la helpo de la Katedro 'Jovellanos' pri 
Universitata Disvastigo, en kies sidejo trovigas la ejo de nia Esperanto Drupo kaj 
okazas nun ĉi tiu kongreso. Nia tasko estas verki la artikolojn, akcepti la 
kunlaborajn kaj komposti la fotokoplendajn foliojn. Cl tiu laboro estus 
daiiriginda se la rezulto estus bonkvalita publikigaĵo utila por nia E-Movado. Tamen 
niaj gelegantoj bone scias ke ne estas tla la kazo de nla HELECO. Oi kontribuas 
neniom al disvastigo de la Internacia Lingvo kaj al prestiĝo de nla Movado. Ola 
sola utilo estas la esprimo de la agado kaj la ekzistado mem de nia urba E-asocio. 
Debati pri la konveneco ati ne de la daurigo de tiu eldonado estas alla celo de la 
kongreso kaj konkrete de ĉi tiu kunsido.
Por kompletigi la priskribon de la aktivado de nia E-grupo mi devas mencii la 
organizadon kaj celebradon de la Zamenhofa tago de la pasinta Jaro, (flor-omago en 
la strato Esperanto, Konferenco kaj frata bankedo) en kiu ĉeestis geesperantistoj 
ne nur de nia urbo sed ankaŭ de aliaj lokoj, Ĉefe Avilĉs, kaj eĉ iu franca 
samideano tiam loganta en Dijon.
Ankaŭ estas menciinda la partopreno de aktivulo de nla rondo en Kulturaj Aktoj en lu 
gimnazio de ĉi-tiu urbo: li prelegis en tiu studenta medio pri Esperanto kaj ties 
evoluo dum gia unujarcenta ekzistado.
La aktivaj movadanoj de nla E-grupo, kvankam ne multenombraj, klopodas, lau Illa 
ebleco, partopreni en ĉiuj aktoj en kiuj oni povas evidentigi la utilecon kaj 
neceson de la lnternacia Lingvo. Ekzemple, pasint-somere lu delegacio de nla E-asoclo 
partoprenis, kune kun allaj gesamideanoj de la grupo de Avllĉs, en la aktoj de la 
celebrado de la interfratigo de la astura urbo CastrillOn kun la franca urbo 
Eyslnes, el kle venis luj esperantistinoj. Cl-kaze oni celis montri la tadgecon de 
Esperanto kaj glan superecon super allaj Ilngvoj en la rilatoj inter la 
malsamnacianoj. Alia ekzemplo estis la helpo de membroj de nia grupo, kune kun 
bulgara esperantistino tiam vizitanta nian urbon, por la okazado de ĵurnalista 
Intervjuo al lu bulgara futbalisto (lordanov) apartenanta al la futbal-taĉmento de 
Ĉi-tiu urbo. Ci-kaze Esperanto kaj la intervenantaj geesperantistoj rolis kiel ponto 
inter la bulgara sportisto, kiu ne bone konis la hispanan lingvon, kaj la hispanaj



ĵurnalistoj kluj ne konas la bulgaran.
Tiutipa publika aktivado nia diskonigas nian grupon kaj tias celon inter la 
logantaro de nia urbo kaj ties oficialaj instancoj, kiel atestas la fakto ke la 
prezidanto de A.E.A., kiel peranto de tiu Esperantista kolektivo, estis Invitita de 
la urbestraro al kelkaj oficialaj aktoj kiel la reakirado de la teatrejo 
'Jovellanos* kaj la prezentado de la nova urba strat-mapo.
Koncerne al nia aktivado dum la lasta Jaro, estas menciendaj ankan la klopodoj de nla 
grupo por starigi organizitan rilaton inter la E-asocioj de la Atlantika zono de nia 
kontinento. Tiuj rilatoj, kadre de la organizaĵo ADLOA, signifos -se la projekto 
sukcesos- ne la kreado de kroma E-organlzaĵo kun ties membraro kaj abonkotizoj, sed 
la pliintensigo de la rilatoj inter la grupoj kaj la eventuala alpreno de komunaj 
laborplanoj en la turisma tereno k.a.
Por meti finon al ia priskribo de nla agado, restas nur aldoni ke membroj de nla 
E-grupo reprezentis ĝin en gravaj Esperantistaj forumoj kiel la SO-a Hispana 
Kongreso de Esperanto en Sant Cugat del Vallis, la Tutamerika E-Kongreso en Meksiko 
kaj la Universala Kongreso de Esperanto en Havano.
Inter bio kion ni faris distingigas, precize, tio kion ni ne faris. Lastjare ni ne 
organizis E-kurson. La Sefa tasko de elu E-grupo, la disvastigo de la lnternacia 
Lingvo, ne estis entreprenita de nla E-organlzaĵo dum la lerno-kurso 1989-1990. Ne 
mankas al nia Esperantista kolektivo la kapablo organizi E-kurson. Fakte, ekde la 
Jaro 1975 ni ĉiujare gvidis bazan kurson de Esperanto, kaj iujare eĉ duan, 
progresigan kurson. Sed ni devas konstati kaj pristudi la fakton ke lasttempe draste 
malpligis la nombro da personoj interesitaj pri la Esperanto-lernado. La lastaj 
kursoj de ni organizitaj altiris la atenton de nur tre malmultaj lernantoj, kluj, 
multkaze, ne persistis ĝis la flno de la kurso. NI devas atenti pri la sociaj kauzoj 
kiuj provokas tiun fenomenon, kaj esplori serĉante eblajn solvojn. La realaĵo estas 
ke la lerno-programoj de la gimnazioj kaj allaj stud- kaj laboraj kutimoj de nla 
socio lasas al la gestudentoj preskaŭ neniun liberan tempon dedlĉeblan al 
ne-profitdonaj aferoj kiel la Esperanto-lernado. Ni eble devos studi la eblecon 
enkonduki la Esperanto-kursojn en la oficialaj lernejoj kaj gimnazioj, kiel 
krom-lernado, samkiel okazas kun la kursoj de muziko k.s. Cl tiu afero povas esti 
alia temo por nia debato.
Kaj fine, ni proponas pridebati alian temon. Nia nuna Astura E-Kongreso en Cijon 
estas la 3-a el niaj regionaj kongresoj de Esperanto. Post la okazado de la kongresoj 
en Navia kaj Avilĉs, Ĉi tiu nia metas finon al la serio da asturaj urboj kie nun 
ekzistas organizitaj geesperantistoj. Tiurilate la nuna kongreso danĝeras esti la 
lasta de nla reglono dum multe da tempo. Antao ni staras la farendan taskon 
plidisvastigi la Esperanto-Movadon al aliaj lokoj de la Asturia regiono. Ni devas 
organizi tiun disvastigon kaj plani la manieron efektivigi ĝin. Cu ni kapablos 
alfronti tlujn defiojn?

Sekve la peranto de la Esperanto-grupo de Avilĉs, Nicolas Muniz Alonso, priskribis la 
agadon kaj la planojn de tiu E-organlzaĵo. NI ne disponas Je la teksto de lia 
Interveno, sed ni povas resumi ĝin dirante ke Inter la faritaj laboroj de tiu grupo 
elstaras la demarcoj celante ke oni asignu al la lnternacia Lingvo Esperanto la 
Premion 'Princo de Asturio* pri konkordo. Kaj inter la planitaj projektoj por la 
sekva Jarperiodo trovigas la organizado de nova lerno-kurso en Avlies.
Poste devus interveni la peranto de alia E-grupo de nia regiono, konkrete tiu de la 
urbo Navia. Sed estis neniu samideano el Navia en nia kongreso. En tiu urbo floris 
antao kelkaj Jaroj Esperanto-grupo konstituita el tre aktivaj gesamideanoj. Tle 
okazis la unua E-kongreso de Asturio. Sed nun ni scias neniom pri tiu grupo de antaŭ 
longe. NI timas ke ĝi disfalis kaj malaperis tiom subite kiom gi estis ekaperinta. 
Komencigis la debato. En gl longe Intervenis kaj alportis tre utilajn kaj interesajn 
ideojn D-ro. Antonio Alonso Nŭllez, Prezidanto de Hispana Esperanto Federacio.
Estis evidenta ke la priskribita problemaro de la E-grupoJ de nla reglono ne multe 
malsimilas de ties de ĉiuj organizaĵoj de nla landa movado.
Kiam oni pritraktis la aferon de la publikigo de la revuo de nia gijona E-grupo, la 
generala opinio de la kunvenantoj estis ke gi prefere estu daŭrigata. La kvalito de 
ties enhavo devas esti plibonigita, kaj ankaŭ gla ekstera -presa- aspekto, kaj 
profiti la fakton ke la Katedro "Jovellanos* helpas nin en gia eldonado. Krome gi 



utilas por registri kaj reliefigi la agadon de nla grupo. Resumante ĉies opiniojn 
pri tiu temo, la HEF-Prezidanto diris: ‘Prefere konservi la revuon, eĉ en gia nuna 
formo, ol nenio".
Sed li aldonis sugestojn, unue pri la enhavo de la revuo, pri kiu ii diris ke la
eldonado devus esti dulingva, t.e. Ĉu hispane, Ĉu ‘bable*, krom en Esperanto, por
plifaciligi la aliron al ne-esperantista publiko, kiu konstituas la terenon de
nia disvastigo. La enhavo, kompreneble, devus temi pri gravaj informoj. LI
indikis ke se ni havas specialan apoganton, ni devas arangi ankaŭ specialan enhavon. 
Li faris sugestojn ankaŭ por la perkomputera kompostado de la presigendaj 
revuo-folioj. Post signali Ia mankojn kaj difektojn de la ĝis nun uzataj 
liter-tipoj, li priskribis kian komputeron, kian teksto-programon, kian 
komputer-presilon devus esti uzataj por atingi pli kvalitan revuon en kio koncernas 
al gla ekstera aspekto, al gia preslitera modelo. Bedaŭrinde, tiutipa 
komputer-materiaio tre estas for de nia financ-kapablo, kaj estas malfacile ankaŭ 
organizi la uzadon de aliaj komputiloj, de organizaĵoj de nia landa movado, 
trovigantaj en malproksimaj urboj.

La HEF-Prezidanto mem, pritraktante aliajn aferojn de nia agado, de la agado de ĉiuj 
grupoj de la reglono, detale priskribis sian sperton en la organizado de la 
Internaciaj PreuniversitataJ Kursoj en Esperanto. Li prezentis tiun ekzemplon ne kiel 
projekto kiun oni devus alpreni ĉiuloke, sed kiel modelo de demarŝado de Ĉiu ajn 
agado kiun la grupoj kapablos koncepti. T.e., la ideo estas ke ĉiu loka 
E-organizaĵo unue planu la agadon kiun gi taksus necesa por la disvastigo de 
Esperanto en ties medio, kaj poste oni serĉu la helpon kaj la financadon fare de ia 
socio. Li diris: "NI, nia Movado, per sla poresperanta laboro servas al la socio, do, 
la socio pagu la servon. Ni fordonas nian laboron kaj nian dediĉon, sed la socio 
devas meti la monrimedojn por realigi la planojn*. Tiu filozofio prezidas la 
organizadon de la menciitaj Preuniversitataj Kursoj en Esperanto, financataj de iu 
Universitato.
Unu ideo de projekto por nia regiono povus esti, proponi al la regiona registaro ke 
ili financu Esperanto-kurson por kvar aŭ kvin volontaj geinstruistoj por ke ĉi tiuj 
poste instruu kvar aŭ kvin gejunuloj, kluj, siavice Instruu aliajn geknabojn.
Nia urba E-grupo devos pristudi la eblecon je aplikado de ĉiuj Ĉi ideoj. Kiel plej 
urĝa tasko, tamen, ni devos entrepreni la organizadon de Esperanto-kurso en nia 
sidejo por la lerno-Jaro nun komencanta.

Tiu Ĉi resumo de la kunsido estis ellaborita fare de komisiono de nia E-grupo, 
surbaze de la dokumentoj kaj notoj kiujn gi sukcesis kolekti.



Nia ekskurso tra la ĉirkaŭaĵoj de Gijon
En la 3-a Astura Esperanto-Kongreso, je ties dua tago, estis dumvespera perbuŝa ekskurso 
tra la ĉirkaŭaĵoj de Gijon. Ml lomete prirakontas tiun amuzan kongres-programeron.
Unue ni vizitis la "Laboran Universitatan", impona konstruaĵo situata oriente de la urbo. 
Kiam nia aŭtobuso aliris al tiu loko, jam de malproksime estis videbla la alta turo kies 
alteco estas pli ol 100 metroj. En la alta parto de la turo, en ties ĉiuj kvar fasadoj, 
estas murhorloĝo tri metrojn diametra. Apud tiu turo staras belega preĝejo. Enirante en 
la grandan korton -150 metrojn longa- de la "Labora Universitato", ni admiris la belecon 
de la tutaĵo, kaj en la fono de tiu korto videblis la menciita preĝejo kun la serio da 
skulptaĵoj ornamantaj la ovalforman fasadon. En gia interno ni povis admiri la aŭdacan 
arkitekturon, ties amplekson, -sufiĉe granda por enhavi 2.000 personojn-, la luksajn 
kolonojn el marmoro, la benkojn el ligno de Gineo... Tiu preĝejo restis ne-flnlta en gla 
konstruado: mankas ornamaĵoj en la muroj kaj en la altaro. Reveninte al la citita korto, 
ni eniris en la teatrejon aŭ "Magna Aula" staranta en unu el ties flankoj. Tiu aŭlego en- 
havas 1.600 sidlokojn. En la Interna frontaĵo, super la scenejo, estas kolosa pentraĵo 
kun alegoria prezentado de la aŭtoritatuloj kiuj ordonis la konstruadon de la "Labora 
Universitato", kaj la homtipoj rilatantaj al ĉi-tiu konstruaĵo: laboristoj, studentoj... 
La sono-perceptado estas tre bona en ĉi-tiu teatrejo.

El ĉi-tiu loko portis nin sekve la aŭtobuso al la apudmara zono nomata "La Providencias 
el kie ni povis admiri belan pejzaĝon de la iom malprosima urbo Gijon kun fono de la Maro 
Kantabra. Tle ni vizitis antikvan kapelon. La vetero, bele suna kaj brila, kontribuis al 
la formiĝo de gaja etoso inter la geeskursantoj.
El tie, ni reiris per tiu luksa autobuso al la urbo. Ni vizitis la tiean antikvan 
kvartalon "Cimadevilla", loko de la praa fondiĝo, ekstarto, de la urbo. Nuntempe ĝi 
estas kvartalo de fiŝkaptistoj. Gi estas duoninsuleto formita el monteto, ekde kie oni 
povas vidi la belan strandon situata en unu ties flanko, kaj la nuntempe sporta haveno 
(antikva haveno de fiŝkaptistoj) en la alia flanko. En la pinto de tiu monteto 
troviĝas skulptaĵo, de la fama skulptisto Chillida, nomata "Laŭdo de la Horizonto". 
Ciuj gesamideanoj ĝuis belegan vidaĵon ekde tiu loko.
Fine la buso portis nin al la okcidenta parto de Gijon kie troviĝas alla monto, ŝirmanta 
la gravan havenon "Musel" kontraŭ la nordaj ŝtormoj. Tiam jam la suno estis malaperanta 
tra la horizonto kaj baldaŭ la mallumo trafis nin, sed... jen, kiel kulmino de tiu bela 
ekskurseto, la gekongresistoj estis invititaj al "espiĉa"-vespermanĝo en lu restoracio. 
Tiutipa vespermanĝo konsistas el trinkado de la tipa cidro de la regiono, kun manĝado de 
kolbasoj, kalmaroj, olivoj, Sinko, fritaĵoj... Tiam la etoso inter la geesperantistoj 
estis plej agrabla. La komforta restoracio, kaj ĉefe la cidro, sperte verŝita en la 
glason ekde iom alta distanco, pliakcentigis la gajecon de Ĉiuj geekskursantoj.
Cio finiĝas; ni devis reveni al la kongresejo por aŭskulti la prelegon de nia 
samideanino Rafaela Uruefta. Ml esperas ke ĉiuj gekongresanoj ne forgesos la 3-an Asturan 
Esperanto-Kongreson, kaj ke ilia restado inter ni estis tre agrabla.

Julio Arguelles



Kelkaj prinotoj de la 75~a U.Kongreso en Havano

Dimanĉo, 15-a de julio 1990.
Por partopreni la Kongreson, mi alvenis al Kubo frumatene, je la kvina boro; 
mi gastis en la hotelo "Libera Havano’, kie troviĝis jam miaj gesamideanoj 

el Hispanio.
Je la deka horo okazis la Solena Inaŭguro.
Brile malfermiĝis nia 75-a Universala Kongreso. La solenaĵon partoprenis 
la Kuba Prezidento Fidel Castro, la Alta Protektanto D-ro. Carlos Rafael 
Rodriguez, aliaj kubaj ŝtataj kaj partiaj funkciuloj, la Prezidanto kaj la 
ceteraj estraranoj de UEA, la membroj de la Loka Kongresa Komitato, la 
diplomatiaj reprezentantoj de dlversaj landoj, ekz. Aŭstrio, Ĉinio, 
Francio, Kanado kaj Pollando, kies reprezentanto salutis la Kongreson 
esperantlingve. Ankaŭ tre rimarkinde; oni konstatis la Ĉeeston de Albanio, 
simboligante la malfermigon de tiu lando al la Esperanto-Movado.
Oficiale S-ro. John Wells deklaris la kongreson malfermita, tuj poste 
salutis la kongresanaron kamarado Jesus Castillo, prezidanto de LKK kaj de 
Kuba Esperanto-Asocio.

ESPERANTO ELSTARA IDEO DE PACO.- En la parolado de la alta Protektado D-ro. 
Rodriguez, li pritraktis la porpacan internan ideon de Esperanto, Ĉefa 
celo de L.L.Zamenhof, kaj rememoris ke tiu granda ideo konstituas ankaŭ la 
idealon de aliaj movadoj, kiel la socialisma, kiu aspiras al la atingo de 
universala paco kaj unueco.
Li deklaris ke tiu kunvenando de pli ol 1200 gedelegltoj el la tuta mondo 
estas signo de tio ke lompostlom realigas en la mondo la progresista ldeo 
de Zamenhof.
Li bondeziris al a gekongresistoj per jenaj vortoj:
Dankon, amikoj-esperantistoj, ĉar vi ebligis al ni helpi ankoraŭfoje la 
universalajn interesojn pere de tiuj Ĝi bela kongreso. Dankon; ke ĝi 
estu taŭga etoson por gastigi tiom altan ideon de instigo al amikeco, inter- 
komprenigo kaj komunikiĝo inter homoj kaj popoloj. Cie vi trovos amikan 
ridon, popolan gajecon kaj varman amikan akcepton...

"LA TAGO DE LA LIBRO"
Dum la dua kongresa tago estis lanĉita "La tago de la Libro", kiu celis 
al la kongresa publiko prezenti la lasta-tempaj eldonaĵojn kaj ties 
aŭtorojn. La du plej imponaj libroj de la aranĝo estas du libroj kluj 
restoj dum multaj jaroj la plej grava verkoj de nla literaturo; temas pri 
"La trezoro" (HEA, Budapeŝto) kaj la "Danĝera Lingvo" (Progreso 
Moskvo)...
Kaj aliaj interesaj libroj kiel "Kredu Min, slnjorono" "Stona Dormato"... 
k.t.p.

"BELARTAJ KONKURSOJ DE UEA"
PREMIOJ
POEZIO: i-a: Timothy Braian (Britio)

2-a: Georgo Kamaeo (Hispanio)
3-a: Georga Kamaeo (Hispanio)



3-a: Karolina Gilmore (Britio)

PROZO; l-a: Georgo Kamaĉo (Hispanio)
2-a: Georgo Kamaĉo (Hispanio)
3-a: Georgo Kamaĉo (Hispanio)

TEATRO: l-a: ne aljuĝita
2-a: latvan Erti (Hungario)

ESEO: Inter aliaj estis premiita ankaŭ mia hispana samideano Georgo 
Kamaĉo pro ties verko "AMIKA RONDO VARMA AU PRI LA VERDA JUNULARO".

PUBLIKA KUNVENO DE LA AKADEMIO DE ESPERANTO

Kvar membroj de la Akademio renkontiĝis kun proksimume 60 gekongresanoj, 
la mardo posttagemeze en la salono Lapenna.

La kunsidon gvidis kaj enkondukis la Vicprezidanto D-ro. Werner Borman. Li 
kaj la akademianoj Proi. Tonkin, s-ro Eichholz kaj s-ro. Milojevlĉ, 
respondis dum unu horo kaj duono al la plej diversaj demandoj kiuj, parte 
celis difinitan lingvan klarigon, parte estis pli ĝeneralaj...

"TEMPESTO SUPER BJALISTOKO"

Ĵaŭde, inter la 9-a kaj la 10-a horo okazis en la salono Privat kunveno 
pri la Bjalistoka Centro. Prezidis Roman Dobrzynski kaj D-ro. H. Tonkin. 

Post la enkondukaj vortoj de Dobrzynskl, D-ro. Tonkin, ekde aprilo 
Prezidanto de la Fondumo Zamenhof en Bjalistoko, skizis la nunan situacion. 
Pro la lasttempaj profundaj Ŝanĝoj en Pollando, la situacio komplete 

ŝanĝiĝis. Pro la malapero el la politika scenejo de la parlamenta 
prezidanto Roman Malinowski.
Longan klarigadon pri la nuna situacio faris ambaŭ sinjoroj, sed pro la 

trolongeco de la temo ml ne povas komplete priskribi ĝin.

"MI KONSIDERAS MIN SOLDATO DE ESPERANTO"

"Mi konsidesras min soldato de Esperanto". Per tiuj ĉi vortoj Fidel 
Castro, la Prezidanto de la Kuba Respubliko, al la UEA-Prezidanto John 
Wells kaj aliaj Kongres-reprezentantoj, adiaŭis la 75-an Universalan 
E-Kongreson.
Castro evidentigis ke li perfekte komprenas la signifon de Esperanto, li 
diris: Jen ekzemplo; kiam vi eniris, mi vidis tiun knabineton kaj mi 
demandis al ŝi: "ĉu vi estas vjetnaminoj' -kvankam mi neniam vidis 
vjetnaminoj) kun bluaj okuloj- "Ne", respondis ŝi, "ml estas flimo de 
japanino kaj svedo". Jen la vera signifo de Esperanto: japanino kun bluaj 
okuloj... ĉar malantaŭ Esperanto estas la amo.

ĜIS LA! Tiele ml adiaŭis la gekubanoj

Julio Arguelles



Mi estas esperantisto, ĉu ankaŭ vi?
Esperantisto, laŭdlfino de Plena Ilustrita Vortaro, estas persono, kiu 
sclas Kaj uzas Esperanton. Mla demando post la legado de la citita difino 
estas jena: Kiamaniere oni uzas Esperanton, ĉu nur per la parolo, aŭ 
interSanĝante kelkajn leterojn kun eksterlandaj geamikoj? Tute nei. 
Esperantisto, laŭ mla vidpunkto, estas persono kiu enhavas en si men, 
grandan dozon de alturismo. Evidente, la propra kreinto de Esperanto, L. 
L. Zamenhof, estis tre altruista, ĉar li ne bezonis krei lingvon por 
interkomunikiĝi kun allaj homoj parolantajn malsamjn lingvojn ol lla patra 
lingvo. Laŭdire, U konsideris konvene krei E-on, "Por unigi la homaron". 
Cu ĉio tio ne temas pri altruismo?
La esperantistoj dlferenĉlgas de la ceteraj regantoj de modernaj lingvoj, 
pro tio ke ili lernis la internacian lingvon, kun la sola celo de la 
interkomunikado kun ĉiuj E-parolantaJ, atendante nenian profiton, dum la 
aliaj ricevas, iamaniere, ajnajn stimulojn, ĉu pro laboraj kialoj, ĉu pro 
diversaj aliaj kaŭzoj.
Ml partoprenis kelkajn hispanajn kaj eĉ regionajn kogresojn de Esperanto 
kaj ml povis konstati la emocian kaj gajan etoson kiun oni travivas en lli. 
Dum la t.n. "Interkona Vespero" aŭ "Disdonado de dokumentaro", ĉiuj havas 
gajajn mienojn. Cie oni aŭdas kaj vidas ridojn, salutojn pli malpli 
karesemajn, manpremojn, brakumojn, kisojn. Ciu deziras rakonti al la 
geamikoj diversajn anekdotojn, spritaĵojn, travivaĵojn komunajn de 
pasintaj kongresoj ĉu naciaj, ĉu internaciaj. Resume, la renkontiĝo 
disvolviĝas en gaja kaj kontentiga etoso.
Kaj, kion diri pri la komunaj bankedoj? Tion ja ne estas facile priskribi. 
Ofte tiuj bankedoj similas kokinejoj pro tio ke ĉiuj parolas samtempe. La 
voĉoj plialtigas, la ridoj kaj ridegoj, ankaŭ. Por fremda homo, tlo 
Sajnas eĉ frenezulejo.
Kiam okazas la fermo de la kongreso denove revenas la manpremoj, kisojn, 
bondeziroj, aŭgurloj... "Ne forgesu skribi...”, "Memoru pri tlo, klon ni 
parolis...", kaj aliaj sinceraj amaj kaj amikecaj pruvoj estas videblaj kaj 
aŭdeblaj. Post tiu interesa travivaĵo, ĉiuj iras en siaj loĝlokojn, en 
siajn hejmojn. Ciu havas slan laboron, siajn problemojn kaj baldaŭ, tiuj 
promesoj faritaj dum la optimismaj horoj, estos nura anekdoto.
Tiel, unu kaj plurfojoj. Ciujare okazas same. La historio ripetiĝas. La 
esperantistoj ĉiam falas en la samajn erarojn aŭ neglektojn. Poste venas 
plendojn pro la malatento de la oficialaj de la oficialaj organismoj de la 
respektivaj landoj, al la E-movado. Kial la esperantistaro forgesas tiun 
saĝan proverbon dirantan: "unuiĝo faras forton"? Se ni ne kapablas 
sufiĉe batali por la progresado de la Internacia Lingvo, unuigante 
strebojn, spertojn, ideojn, kial ni esperas ke la allaj faru tion, klon ni 
ne kapablas fari?
Miaopinie estas tro multe da samideanoj kiuj lernis parkere tiun cititan 
difinon de P.I.V. kaj ĝin plenumas ĝisoste.. Kiamaniere? multokaze, 
ĉeestante kongresojn, klo ne signifas devige, partopreni en lli. 
Bedaŭrinde, estas ankoraŭ pli da okazintaĵoj en kiuj la t.n. esperantistoj 
nur limiĝas korespondi kun eksterlandaj gesamideanoj aŭ kunveni de tempo 
al ternpo en lu ajn rondo.
Geamikoj, gesamideanoj, mi petegas al ĉiuj ke ni forlasu nian kutiman 
abulion kaj konformigon kaj ni pensu serioze pri Esperanto kaj pri tio 
klon reale signifas esti esperantisto, kaj laboru kiel eble plej bone pri 
kaj por Esperanto Ĉar male, ĝi estingiĝos, malaperos, kaj baldaŭ ĝi 
estos nur difino en lu ajn nacia vortaro.

DIMANCEZ



Nla kunlaboranto, Luis Serrano perez el Sabadell, sendis al ni tradukon de artikolo 
publikigita de iu Jurnalo de tiu urbo. Ĝi estas intervjuo farita al iu pastro kiu 
travivis la usonan intervenon en Panamo antaŭ proksimume unu jaro.
La publikigo estas lomete malfrua, sed la temo sendube restas aktuala, -diras nla 
amiko Luis Serrano- Eblo ĝi povas esti interesa por HELECO, bo?
NI opinias ke jes, kaj Jen ni publikigas tiun Intervjuoj al:

TEOFILO CABESTRERO, PANAMO

La pastro klaretiano de Calatayud estas kunlaboranto en la 
revuoj "Nova Vivo" kaj "Tagoj de paco", kaj aŭtoro de sep 
libroj pri Centro-Ameriko. TeĜfilo Cabestrero Rodriguez, 
58-jara, estis en la katolika Akademio de Sabadell, por 
alporti al ni la mesaĝon de la kataluna episkopo en 
Brazilo, Pere Casaidŭliga, al kiu oni deziras proponi kiel 
Nobel-Premion de la Paco en la jaro 1992-a. La mesaĝo 
estas: "Al kiu oni devas proponi kiel Nobel-Premion de la 
Paco estas al la tuta Centro-Ameriko, engia tuteco.
Li logis de jarojn en Paragvajo, tri en Nikarakvo kaj la 
sep lastajn en Panamo. LI estas unuavica atestanto pri la 
usona milita interveno, pro kio li realigis tri informojn 
por diversaj internaciaj organizaĵoj, kaj disponas je 
kompleta informado... kaj ankoraŭ pli, li diras.

demando: Ĉu oni bone informis al la hispanoj pri tiu interveno?

respondo: Komence, mi pensas, ke oni povas ĝin klare nomi milita invado. Ĉar tio estis 
klo fakte okazis. Krome en Hispanio oni Informis tre malbone. Apenaŭ oni sciis 
pri la morto de ia hispana fotografiisto Josechu kaj la protestoj de Maruja 
Torres.

demando: ĉu restas al ni ion sciencian?

respondo: El inter aliaj aferoj, tio ke Panamo nuntempe daŭre estas okupata. Tie, la 
ordonanto estas la Suda Usona Atakgrupo, de la kanalo-zono.

demando: Noriega drogo-ŝakruio kaj vuduo-praktikanto, eu Jes an ne?

respondo: Sakruio kiei peranto de neleĝa komercado, jes, sed tamen estrante nenian 
organizaĵon. Tion ĉiam sciis Usono. Kiam Noriega estis obeema, Usono havis 
nenian akuzon kontraŭ II. Tiuj akuzoj komencigis nur kiam la agado de Noriega 
ne konvenis al la interesoj de Usono. Cu praktikando de vuduo?. Ne pii ol la 
okdek procento el la panama logantaro.

demando: Kluj estis tiuj interesoj?

respondo: Panamo estas la centro de la strategio geografio-poiitika de Usono por la tuta 
Latino-Ameriko. Usono posedas dekkvar militajn bazojn, kun pli ol 13000 soldatoj 
kaj arsenaloj el tute ne-konataj armiloj. Usono kontrolas la tutan kontinenton, 
ekde iu panama insulo ekipita per la plej inteligenta kaj komplika materialo el 
la mondo. Jen ekzemplo: ekde tiu insulo, Usono helpis Anglujon en la milito de 
la Malvino-insularo.

demando: Ĉu reale ĝenis ia malgrava Noriega en tiu makro-organizaĵo?

respondo: Li pli kaj pli ĝenis tago post tago. Inter aliaj aferoj, li ne helpis Usonon 
kontraŭ Nikaragvo.



demando; Tamen la interkonsento Torrijos-Carter, lao kiu ia kanalo troviĝos sub panama 
kontrolo en ia jaro 2000, daŭre restas valida. Ĉu la kanalo malpli gravas en 
tiu kunteksto?

respondo; Tute ne. La kanalo tre ege gravas. Kaj tiu interakordo estos renegocita sen 
iu ajn problemo por Usono nun kiam Ci-tiu disponas tie je sia fidinda homo, la 
obeema kaj submetita Guillermo Endara. Tion oni vidos la venontajn jarojn. 
Kompreneble, Usono ne forlasos "slan" kanalon tiom facile.

demando: Kial ne sukcesis enradikiĝi inter la panama loĝantaro ia kontraŭ-imperiisma 
naciismo de Noriega?

respondo; Ĉar fii ne estis akompanata de helpo al la malriĉularo, nek de vera popola 
suvereneco. Ĝi estis malvera naciismo.

demando: Pertelevide ni spektis bildojn de panamanoj aplaOdantaĵ la Invadon. Cu III 
estis multaj, malmultaj, eiuj?

respondo. Estis Ĉiuj, tio estas vero. La panama popolo aplaŭdis unuanime la usonajn 
soldatojn. Escepte, kompreneble, la militistoj kaj civiluloj kun postenoj en la 
refilmo de Noriega, ciuj ĉi estis enkarcerigitaj. En unu semajno oni arestis 
6000 personojn en koncentrejo.

demando; Kia armeo kaj policistaro restas nun en Panamo?

respondo: Neniu. Nuntempe estas la usonanoj, kluj starigas novajn militistajn kaj policajn 
fortojn, laŭ ilia bildo kaj similo. Oni forigis Ciujn funkciulojn de la juĝa 
institucio kaj de la armeo. Oni kutime vidas surstrate usonajn soldatojn 
instruante unu aŭ du panamanojn.

demando: Kiajn domaĝojn okazigis la bombardadoj?

respondo; Dum la unuaj tagoj oni detruis kompletajn kvartalojn kaj 20.000 rifugintoj 
restis senhejme. Usono eĉ ne donis al lli lon por manfil, tial la Prezidento 
mem faris pitoreskan geston: li fastadis solidare kaj kiel premo al Usono.

demando: Ankaŭ pri la kvanto da mortintoj, la informoj ne estis klaraj.

respondo; Lao oficialaj informoj estis 26 usonaj soldatoj, 330 soldatoj de Noriega kaj 
660 civiluloj. La nombro je civilaj mortintoj tute ne estas vera. Oni parolas 
pri komunaj tombejoj kaj bruligitaj kadavroj. Oni diras ke rezultis mortaj S000 
aŭ 7000 civiluloj. NI pensas ke la nombro da mortintoj estis proksimume 3000. 
Ciuj usonaj soldatoj estis el latina deveno. Ekde Vjetnam, Usono ne riskas 
siajn proprajn soldatojn. Ĝi preferas kontraŭfrontigi indiĝenojn kontraŭ 
indigenoj, samkiel faris en Nikaragvo per la "kontraŭuloj".

demando: Ĉu ia panama loĝantaro ankoraŭ aplaŭdas Usonon?

respondo: Ne, la aplaŭdoj finigis. Hodiaŭ estas malsato, senlaboreco, malkontento kaj 
surstrataj manifestacioj.

demando: Ĉu oni povas kvalifiki kie! sovaĝa la agadon de la supozite plej civilizita 
potenco e! la mondo?

respondo: Sendube.

Kiom naŭzigel!

Intervjuis: Victor Colomer, el "Diari de Sabadell" 
Esperantigis: Luis Serrano Perez.



La Preĝo; vitala elspiraĵo de la kredanto

Cu ne aŭdas Tiu, kiu arangis orelon? 
cu ne vidas Tiu, kiu kreis okulon? 
La Eternulo scias la pensojn de homo, 
K e lli estas vantaj.

Psalmo ?«■' ? kaj n

Al Vi, kiu aŭskultas preĝon,
Venas ĉiu karno.

Psalmo «S; 2

Pon multaj personoj, la preĝo konsistas en reciti kelkajn 
frazojn parkere lernitaj.
Ne, pregi estas adresi sin al Dlo, same kiel lnfano parolas al 
sia patro, simple, sincere, senpompa. Ekde la tuta tero milionoj 
da personoj povas paroli al la Sinjoro samtempe, ĉar nenia penso 
de lu ajn homo eskapas al Sla perfekta kono. Pluraj psalmoj el 
David tion asertas: Vi scias, kiam mi sidas kaj kiam mi 
leviĝas; Vi komprenas mian penson de malproksime. Kiam ml iras 
kaj kiam ml ripozas, vi estas ĉirkaŭ mi, kaj ĉiujn miajn vojojn 
Vi konas. Ĉar antaŭ ol troviĝas vorto sur mia lango, jen, ho 
Eternulo, Vi ĉion Jam sclas. (Psalmo 137: 2-41). El la 

ĉielo la Eternulo rigardas, Li vidas ĉiujn homidojn. De la 
trono, sur kiu Li sidas, Li rigardas Ĉiujn, kiuj loĝas sur la 
tero. (Psalmo 33.' 13-141). La Eternulo estas en Sla sankta 
templo; la trono de la Eternulo estas en la ĉielo; Llaj okuloj 
vidas, Liaj pai pebroj esploras la homidojn. (Psalmo 11-' 41). 
Preĝi estas diri al Dio niajn afliktojn kaj niajn necesaĵojn; 
estas havi la certecon ke LI aŭdas kaj respondos laŭ sla perfekta 
kono pri tio, kio estas bona por ni. Li parolas al ni pere de Sia 
Vorto, la BIBLIO, sed ankaŭ Li volas Re ni parolu kun Li pere de 
la preĝo. Dlo estas amo kaj la pruvo de Sla amo estas tlo ke LI 
aŭskultas nin. La krimulo alnajligita ĉe la kruco apud Jesuo, 
adresas al Li sian preĝon: Kaj li diris: Jesuo, memoru min, 
kiam vi venos en vian regnon (S.Luko 23: 4<2). Tiam Jesuo 
respondas al li: Vere mi diras al vi: Hodiaŭ vi estos kun mi en 
Paradizo (S.Luko 23:43).
Nun, ni aŭskultu klon diras la Biblio, pri kiel ni devas preĝi: 
Sed vi, kiam vi preĝas, eniru en vian ĉambreton, kaj 
Slosinte vlan pordon, preĝu al via Patro, kiu estas en 
sekreto; kaj vla Patro, kiu vidas en sekreto, vin rekompencos. 
Kaj dum via preĝado ne vane ripetadi/, kiel la nacianoj; Ĉar 

lli supozas, ke lli estos aŭskultltaj pro sla multvorteco. Ne 
estu similaj al lli; ĉar vla Patro sclas, klon vi bezonas, antaŭ 
ol vi petas de Li. (S.Mateo ŭ: ŭ-8}.

KRISTANO.



Salutoj al la Kongreso
Estimataj:
Andaluzia Esperanto-Unuiĝo, Malaga sekcio, deziras al via 3-a Astura Esperanto 
-Kongreso grandan sukceson kaj fruktodonajn rezultojn por la Esperanto-Movado en via 
regiono kaj Hispanio.
Sincere, viaj gesamideanoj en Malago.

TELEGRAMO

KE LA ASTURA KONGRESO DE ESPERANTO REZULTU TRE POZITIVA TUTKORE DEZIRAS 
KATALUNiranORIA KULTURA ASOCIO ESPERANTISTA.

Karaj amikoj,
La grupo Esperanto de Valencia kaj la tuta valencia esperantistaro varme salutas la 
ĉeestantojn al la 3-a Astura Esperanto-Kongreso, gratulas la L.K.K.-n kaj deziras 
grandan sukceson cele la disvastigadon kaj akcepton en la tuta astura socio de nia 
Internacia Lingvo, kiu estos ilo por atingi la internacian amikecon kaj 
interkomprenon.
Ni estas certaj ke via kongreso havos grandan sukceson kaj fruktodonajn atingojn, kaj 
deziras ke la kontaktoj inter al astura kaj valencia esperantistaroj estu 
konstantaj.

En la nomo de Esperanto filio el Oradea, Rumanujo, mi deziras al la Kongreso sukceson 
kaj al la partoprenantoj sanon kaj feliĉon.
Irene Szucs. Prezidanto.

Karaj geamikoj,
La festoj de la 10-a datreveno de la ĝemeliĝo Eysines/Castrill6n, kiuj okazos, en 
Eysines, la 13-a kaj 14-a de oktobro, malpermesos al ni vojaĝi al GlJOn.
Ni sendas al vi Ĉiuj niajn korajn salutojn kaj deziras trafan sukceson al via 
kongreso
Fako Esperanto Eysines (Francio)

Karaj,
Ni dankas vin pro via invito partopreni la 3-an Asturan Esperanto-Kongreson. 
Bedaurinde, neniu el ni povos partopreni en ĝi. Tamen ni deziras agrablan kaj 
fruktodonan restadon al Ĉiuj partoprenantoj. Gratulojn al vi.
VEKIĜU! Esperanto-rondo. HENNEBONT (Francio)

Estimataj amikoj,
Post la belaj kaj agrablaj tagoj kiujn ni pasis tien, okaze de la 3-a Astura Kongreso 
de Esperanto, la kvarmembra grupeto de Valladolid, pere de ĉi-tiu letero deziras 
esprimi al vi niajn plej sincerajn dankojn pro la varia kaj interesa programo, kiun 
certe allogis Ĉiu Ĉeestanto.

Jen listo de la ricevitaj salutoj kaj bondeziroj okaze de nia 3-a Astura E-K ong reso. 
Al ĉiuj ties senditoj ni kore dankas.
Nian sinceran dankon ankaŭ al la multenombraj E-gazetoj, landaj kaj eksterlandaj, 
kiuj anoncis tiun Kongreson.


